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W pierwszym tygodniu wakacji Dom 
Kultury w Kozach zaprosił najmłodszych 
na szereg atrakcji, które pozwoliły na 
wspólną zabawę artystyczno-kulturalną. 
Dzieci poznały m.in. malarstwo Otto-
na Boehna w Pałacu Czeczów, w świat 
doświadczalno-naukowy przeniosła ich 
Fabryka Kreatywności, odwiedzili  także 
Park Miniatur w Żywcu. Spędzony aktyw-
nie czas pozwolił zapomnieć o szkolnych 
obowiązkach, ale także zawrzeć nowe, ko-
leżeńskie znajomości.

(DK)

W niedzielę, 5 lipca br., swoje 104. urodzi-
ny w gronie najbliższych świętowała pani 
Anna Stania, najstarsza mieszkanka gminy 
Kozy. – Mama całe życie była człowiekiem 
czynu – opowiada syn Zdzisław. Gdy za-
kończyła pracę zawodową, była bardzo 
aktywna, uprawiała ogródek, uwielbiała 
spędzać czas na słońcu. 

Życzenia jubilatce złożyli przedstawiciele 
gminy – Wójt Krzysztof Fiałkowski, Prze-
wodnicząca Rady Gminy  Bożena Sadlik 
oraz zastępca kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego Lucyna Greń. Dostojnej ju-
bilatce życzymy dobrego zdrowia i kolej-
nych jubileuszy.

(red)

Wyremontowany park przyciąga chęt-
nych do jego zwiedzania. Uczniowie klasy 
V b ze Szkoły Podstawowej nr 1 spacero-
wali przed zakończeniem roku szkolnego 
alejkami, poznając najciekawsze miejsca. 
Niespodziewaną atrakcją było spotka-
nie z panią archeolog, pracującą przy lo-
downi, która chętnie i dużo opowiedziała 
o prowadzonych w parku wykopaliskach. 
Wstępnie obiecała, że swą wiedzą podzie-
li się z mieszkańcami jesienią, na spotka-
niu w Salonie Przeszłości.

(gbp)

Koziański akcent odnotowaliśmy podczas Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym w So-
bótce. W czołówce zawodów znalazł się pochodzący z naszej miejscowości Adrian Hon-
kisz. Męska elita rywalizowała w ostatnią niedzielę czerwca na dystansie 234 kilometrów. 
Faworytów było kilku, ale na finiszu doszło do niespodziewanych rozstrzygnięć. O miłe 

zaskoczenie postarał się 
Adrian Honkisz. Ko-
larz pochodzący z Kóz, 
startujący w barwach 
zawodowej grupy CCC 
Sprandi Polkowice, dwu-
krotnie w trakcie wyścigu 
odrywał się od peletonu. 
Uciec jednak ostatecznie 
nie zdołał. 27-latek zajął 
6. miejsce w krajowym 
czempionacie, tracąc do 
triumfującego Tomasza 
Marczyńskiego 53 se-
kundy. 

(Red)

Atrakcyjne wakacje

104. urodziny! Przedwakacyjne 
zwiedzanie 

parku
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Ksiądz Walenty Brynczka, proboszcz parafii 
pw. Najświętszej Rodziny w Małych Kozach, 
został Honorowym Obywatelem Kóz. Uro-
czystość nadania mu tego zaszczytnego ty-
tułu przez Radę Gminy Kozy nastąpiła w sali 
koncertowej Pałacu Czeczów, na sesji 3 lipca. 
Były serdeczne podziękowania mieszkańców 
i samorządowców, gratulacje, kwiaty, dużo cie-
płych słów. 
– O Kozach pierwszy raz usłyszałem, gdy byłem 

mały, a zobaczyłem je dopiero w pierwszym 
roku kapłaństwa, gdy z Frydrychowic (pierwszej 
parafii) jechałem moją wysłużoną SHL-ką (mo-
torem) do Bielska, by je zwiedzić – mówił ksiądz 
Walenty Brynczka, dziękując za wyróżnienie. – 
W Kozach zostałem zatrzymany i wylegitymo-
wany przez milicję. Pomyślałem wtedy, co to za 
miejscowość, którą tak pilnują – z żartem wspo-
minał swoje pierwsze wrażenia z Kóz.
Posługę kapłańską w Kozach ksiądz Walenty 
rozpoczął 24 czerwca 1985 r. Wśród mieszkań-

ców zyskał zaufanie i szacunek, toteż 388 para-
fian podpisało się pod wnioskiem o  przyzna-
nie mu tytułu Honorowego Obywatela Kóz.  
Poznaliśmy go, jak tworzył kościół duchowy 
z naszych serc oraz ten materialny z cegły 
i kamienia – pisali mieszkańcy. Trudy kościoła 
wiązały się z poszukiwaniem środków finan-
sowych, z nabywaniem dobrych jakościowo 
materiałów budowlanych i mobilizowaniem 
parafian do różnych prac. Ksiądz Walenty po-

konywał te trudy z wła-
ściwym sobie spokojem 
i zawsze uśmiechnięty. 
Miał za sobą parafian, wi-
zję kościoła, wiarę w po-
wodzenie, gospodarskie, 
uczciwe podejście, 
a także wielką odpor-
ność psychiczną, wyni-
kającą z ufności Bogu… 
Wspierając go w tym 
budowaniu mieliśmy 
szczęście poznać uczucie 
siły i mocy, jakie daje lu-
dziom zgodny i wspólny 

wysiłek…. Dla nas ksiądz Walenty jest czło-
wiekiem porozumienia, zgody… nie ocenia 
i nie osądza bliźnich. Każdemu daje szansę na 
powrót do Kościoła i uczciwego życia – uzasad-
niali wniosek parafianie. 
W tym roku ksiądz proboszcz obchodził jubi-
leusz 40-lecia kapłaństwa. Został wyświęcony 
18 maja 1975 r. w Krakowie przez kardynała 
Karola Wojtyłę, a do Kóz skierował go kardynał 
Franciszek Macharski. 

(KK)

Lekkoatletyczne 
wyczyny

Młodzi sportowcy z Kóz mogą się pochwalić 
osiągnięciami ogólnopolskiej rangi. Taki-
mi popisali się w czerwcu uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 1 i 2, którzy startowali w lek-
koatletycznych zawodach.
11 czerwca zakończyła się wiosenna edycja 
„Czwartków Lekkoatletycznych”, które odby-
wały się na stadionie Sprintu w Bielsku-Białej. 
Podopieczni dwóch koziańskich Szkół Pod-
stawowych zdobyli podczas sześciu startów aż 
121 medali (49 złotych, 39 srebrnych i 33 brązo-
we). 8 zawodników otrzymało dzięki temu po-
wołanie do kadry na ogólnopolski finał do Łodzi 
(21-22 czerwca). Ostatecznie pięcioro z nich 
pojechało na zawody (Anna Harańczyk i Samu-
el Fedorowicz z SP 2 oraz Wiktoria Koterbicka, 
Dorota Trojanowska i Kordian Nowak z SP 1). 
Ostatni z wymienionych, uczeń IV klasy, zdobył 
srebrny medal w skoku w dal, osiągając swój re-
kord życiowy – 4,50 m. Znakomicie spisała się 
także o rok starsza Dorota Trojanowska, która 
rzutem piłeczką palantową na odległość 46 m 
zapewniła sobie 3. miejsce w kraju.
To nie koniec doskonałych osiągnięć lekkoatle-
tycznych. 3 czerwca uczniowie SP 2 w Kozach 
zwyciężyli w finale wojewódzkim w sztafecie 
4x100m w składzie: Michał Glos, Kacper Pola-
kowski, Jakub Pająk, Maksymilian Ropski oraz 
rezerwowy Szymon Polakowski. Wygrana 
zapewniła im awans do zawodów między-
narodowych pod nazwą International Vena 
Sport Festival 2015, który odbył się w Łodzi 
(13-14 czerwca). Tam, po zwycięskich elimi-
nacjach i uzyskaniu rekordu szkoły, zawodnicy 
„dwójki” znaleźli się tuż poza podium.

Red/Marta Dubiel

W sobotę, 27 czerwca odbył się już pią-
ty Rajd Nordic Walking. Wchodzenie na 
szczyt Hrobaczej Łąki tradycyjnie spotkało 
się z dużym entuzjazmem wśród mieszkań-
ców gminy Kozy i okolic.
Podobnie jak w latach poprzednich, kolejnej 

wędrówce z kijami towarzyszył deszcz. Wcale 
jednak nie zniechęciło to uczestników, którzy 
w samo południe spotkali się na Hrobaczej 
Łące. Dotarli tam różnymi szlakami. Prócz ko-
zian w ustalonym miejscu znaleźli się miłośni-
cy nordic walking z Żarnówki, Bielska-Białej, 
Czechowic-Dziedzic, czy nawet Rudy Śląskiej. 
Czekała na nich grochówka oraz pieczone kieł-
baski. Młodzież bawiła się z kolei przy strzela-
niu z łuku czy paintballu w leśnym plenerze.
– Niezwykle cenne jest to, że niektórym bab-
ciom i dziadkom udało się namówić na wypra-
wę swoje wnuczęta – cieszy się Bożena Sadlik, 
przewodnicząca Rady Gminy Kozy, która od 
początku wspiera ideę pokonywania górskich 
szlaków w formie nordic walking.   

(Red)

Ksiądz Walenty Brynczka
stworzył kościół z serc i z kamienia
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 Kondolencje 
27 czerwca po długiej i ciężkiej chorobie zmarła Krystyna Janosz, była kierowniczka Urzędu 
Stanu Cywilnego w Kozach. Ponad 10 lat pracowała w Urzędzie Gminy, była osobą  bardzo ak-
tywną, ciekawą świata, pełną energii. Jej odejście jest bolesnym doświadczeniem dla najbliższych 
i niepowetowaną stratą dla znajomych.  

Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie 
składają koleżanki i koledzy z Urzędu Gminy w Kozach.

Odznaczenia pszczelarzy
W Gilowicach – 5 lipca br., odbyła się uro-
czystość 45-lecia powstania Koła Pszczelarzy 
„Gilowice”. Podczas wydarzenia odznaczo-
no liczne grono pszczelarzy, w tym również 
przedstawicieli z Koła Pszczelarzy w Kozach. 

Złotą odznakę Polskiego Związku Pszczelar-
skiego otrzymał Józef Kołodziejczyk, srebrną 
odznakę przyznano Ludwikowi Gajewskiemu, 
zaś brązowymi odznaczeniami wyróżniono 
Marka Brożka, Jarosława Wojtylaka, Francisz-
ka Honkisza i Piotra Trzcińskiego. 
Krzysztof Tomiczek – Prezes Koła Pszczelarzy w Kozach 

Przebudowa 
ul. Szkolnej

Trwa pierwszy etap inwestycji związanej 
z przebudową placu przy ul. Szkolnej – 
dawne „stare targowisko”, w ramach zada-
nia „Przebudowa ul. Szkolnej”. 
Dotychczasowy zakres prac objął usunięcie 
warstwy asfaltu wraz z częścią podbudowy, 
rozbiórkę elementów betonowych, a także 
wykonanie kanalizacji deszczowej i nowej 
podbudowy pod parkingi i drogi. Kolejne 
zadania w ramach inwestycji to prace zwią-
zane z montażem nowych krawężników be-
tonowych, prace brukarskie i montaż nowe-
go oświetlenia ulicznego.
Następnym etapem robót będzie przebudo-
wa jezdni na odcinku ul. Szkolnej – od ulicy 
Przeczniej do budynku nr 16 (147 m) wraz 
z parkingiem przy Szkole Podstawowej nr 2. 
Zakończenie inwestycji zaplanowano na 
31 sierpnia br.     (UG)

Most przejezdny
Zakończono roboty budowlane związane 
z przebudową mostu w ciągu ulicy Nadbrzeż-
nej. Powodem rozbiórki starego mostu był zły 
stan techniczny konstrukcji obiektu. W ramach 
wykonanych prac m.in.  pogłębiono koryto rze-
ki, zwiększono nośność przeprawy, wykonano 
także nową nawierzchnię asfaltową. 

 (UG)

Jak co roku Ministerstwo Edukacji Narodowej 
przekazało informację o  kryteriach podziału 
0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogól-
nej na 2015 rok. W ramach tych kryteriów Gmin-
ny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach 
we współpracy z dyrektorami opracował i przeka-
zał do Ministerstwa Edukacji Narodowej 3 wnio-
ski  na łączną kwotę ponad 57 000 zł w zakresie 
wyposażenia jednostek oświatowych:
1. WNIOSEK NR 1: na zakup sprzętu szkol-

nego i pomocy dydaktycznych dla Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Kozach. Dofinanso-
wanie przysługuje oddziałom prowadzącym 
edukację włączającą dla uczniów z orzecze-
niami o potrzebie kształcenia specjalnego. 
W ramach pozyskanych środków planuje 
się nabycie laptopa z oprogramowaniem, 
urządzenia wielofunkcyjnego, mikroskopu 
i ponad 60 sztuk różnego rodzaju pomocy 
dydaktycznych o łącznej wartości 15 000 zł,

2. WNIOSEK NR 2: na doposażenie stołó-

wek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 
i Szkole Podstawowej Nr 2 w Kozach. Do-
datkowe środki pozwolą na wymianę sto-
łów, krzeseł, zastawy, sztućców, obrusów, 
garnków i innych akcesoriów niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowania stołó-
wek. Wniosek opiewa na kwotę 32 060 zł,

3. WNIOSEK NR 3: na doposażenie gabi-
netów profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej mieszczących się w Szko-
le Podstawowej Nr 1 oraz w Gimnazjum 
w Kozach. Obecne wyposażenie gabinetów 
pielęgniarek szkolnych od wielu lat służące 
ponad 800 uczniom wskazuje na znaczne 
wyeksploatowanie i konieczność pilnej wy-
miany. Koszt zakupu nowego sprzętu osza-
cowano na łączną kwotę 10 130 zł.

Planowane zakupy będą zrealizowane nie-
zwłocznie po przekazaniu środków przez Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej.

(GZOSiP)

VIII Sesja Rady Gminy Kozy – 3 lipca 2015 r. 

Radni podjęli 7 uchwał w sprawie: 
1) zmiany uchwały w sprawie podziału Gmi-

ny Kozy na okręgi wyborcze oraz ustale-
nia ich granic, numerów i liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu. Zmiana 
nastąpiła w okręgu Nr 4, w którym została 
dopisana ul. Turystyczna;

2) zmiany uchwały w sprawie podziału Gmi-
ny Kozy na obwody głosowania i ustalenie 
ich numerów, granic i siedzib obwodo-
wych komisji wyborczych. Zmiana nastą-
piła w obwodzie Nr 2, w którym została 
dopisana ul. Turystyczna;

3) powołania zespołu opiniującego zgłoszo-
nych kandydatów na ławników. W skład 

zespołu opiniującego kandydatów na ław-
ników wchodzą: Tadeusz Bednarz – prze-
wodniczący oraz członkowie: Jacek Kaliń-
ski, Ewa Naglik, Stanisław Paszek, Bożena 
Wojciechowska;

4) zaciągnięcia od Komendanta Wojewódz-
kiego Policji informacji o kandydatach na 
ławników;

5) zmiany uchwały Nr II/9/14 Rady Gminy 
Kozy z dnia 18 grudnia 2014 roku Uchwała 
Budżetowa na 2015 rok Gminy Kozy;

6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Kozy na lata 2015 – 2025;

7) nadania  nazw rondom położonym w Gmi-
nie Kozy. Rondo przy DK-52 otrzymało na-
zwę „Centrum”, rondo przy drodze powiato-
wej 4482S będzie nosić nazwę „Koziańskie”;

Przed rozpoczęciem obrad zaproszeni go-
ście oraz radni uczestniczyli w uroczystym 
wręczeniu aktu nadania tytułu Honorowe-
go Obywatela Gminy Kozy księdzu Walen-
temu Brynczce.

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach 
Rady Gminy oraz materiały będące przed-
miotem obrad podawane są mieszkańcom 
do wiadomości poprzez umieszczenie na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy www.bip.kozy.pl 
lub http://bip.ugkozy.rekord.pl, ponadto 
uchwały Rady Gminy są wywieszane w holu 
Urzędu Gminy. 

(UG)

VIII Sesja Rady Gminy Kozy

Dodatkowe środki na oświatę

foto: U
G
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Bezpieczne 
wakacje

Wakacje to szczególny okres dla całych rodzin. 
Lato jest przede wszystkim czasem beztroski, 
w którym często tryb życia dzieci zostaje zde-
stabilizowany. Właśnie w lipcu i sierpniu wie-
lu z nas wyjeżdża na urlop, a dzieci i młodzież 
spędzają wakacje nad wodą, w górach, czy na 
koloniach. Pojawiają się więc nowe znajomo-
ści, atrakcje, ale również zagrożenia. Im lepiej 
przygotują się do nich rodzice i dzieci, tym 
większa szansa, że bezpiecznie wrócą z wypo-
czynku. O bezpiecznych wakacjach rozmawia-
my z Markiem Mędralą, inspektorem Urzędu 
Gminy Kozy, zajmującym się m.in. problema-
tyką zarządzania kryzysowego. 
W trakcie wakacji dzieci mają spo-
ro wolnego czasu. Na co powinniśmy 
zwrócić uwagę, by najmłodsi byli bez-
pieczni?
Marek Mędrala: – Towarzyszące wypoczyn-
kowi odprężenie sprawia, że często zapomina-
my o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, 
a obowiązek wpojenia dzieciom tych zasad 
spoczywa przede wszystkim na rodzicach. 
Warto pamiętać o zapewnieniu dziecku maksi-
mum opieki i zainteresowania, o zaplanowaniu 
mu czasu wolnego. Ważne jest, byśmy zadbali 
o wpojenie dziecku zdrowego stylu życia, wol-
nego od nałogów. Sprawdzajmy też miejsca 
zabaw, czy urządzenia na nich zainstalowane są 
bezpiecznie. Ważne jest przestrzeganie dzieci 
przed nieznajomymi. Należy im nieustannie 

uświadamiać, że nie mogą brać słodyczy czy 
innych drobiazgów od nieznajomych, otwierać 
drzwi obcym pod nieobecność domowników, 
nie mogą oddalać się z osobami sobie niezna-
nymi, czy wsiadać do obcych samochodów. 
Trzeba wyrobić w dzieciach nawyk informo-
wania rodziców, dokąd wychodzą, z kim, kiedy 
wrócą. Jednocześnie trzeba nauczyć je, że nie 
można informować obcych, co „fajnego” jest 
w domu. Równie istotne jest uczenie bezpiecz-
nego zachowania na ulicy, nad wodą, w górach.
Dorośli również powinni pamiętać 
o zdrowym rozsądku. Szczególnie, pod-
czas wakacyjnych wojaży samochodem.
M.M.: – To prawda, pamiętajmy, że w naszych 
rękach leży bezpieczeństwo naszych pociech. 
Brawura za kierownicą, jazda pod wpływem 
alkoholu, długa podróż i zmęczenie są najczęst-
szymi przyczynami wypadków drogowych. 
Zadbajmy, by podróż była przyjemnością, a nie 
walką o przetrwanie. Zapinajmy pasy bezpie-
czeństwa, montujmy foteliki dla dzieci, róbmy 
przerwy w podróży, nie śpieszmy się, nie wsia-
dajmy do samochodu pod wpływem emocji, 
czy stresu. Nasze samopoczucie przekłada się 
bezpośrednio na bezpieczną podróż, a to po-
winno  być dla nas priorytetem.  
Wciąż modne w naszym kraju są wy-
jazdy na kolonie. Jak możemy zadbać 
o bezpieczeństwo naszych maluchów 
w tym przypadku?
M.M.: – Stało się już dobrym zwyczajem 
kontrolowanie przez Policję oraz Inspekcję 
Transportu Drogowego autokarów przewo-
żących dzieci. Jeśli występują jakiekolwiek po-
dejrzenia, dotyczące niesprawności autokaru 

czy trzeźwości kierowcy organizator lub rodzi-
ce nie powinni dopuścić do wyjazdu. W takiej 
sytuacji należy wezwać Policję, najlepiej ruchu 
drogowego. Nie pozwólmy sobie na żadne po-
błażanie, bo najmniejsze niedopatrzenie może 
skończyć się tragicznie. 
Sporym zagrożeniem podczas okresu waka-
cyjnego są także złodzieje. Jak najlepiej za-
bezpieczyć się przed ewentualną kradzieżą?
M.M.:  – Pamiętajmy o tym, że w okresie wa-
kacji złodzieje nie odpoczywają. Czyhają na 
nasze plecaki, torebki, telefony, rowery, doku-
menty i inne cenne rzeczy osobiste. Mogą być 
wszędzie – na kąpieliskach, w środkach komu-
nikacji, galeriach handlowych. Dlatego zacho-
wajmy szczególną ostrożność podczas letniego 
wypoczynku. Pilnujmy swojego mienia, nie 
pozostawiajmy go bez nadzoru. Pamiętajmy 
także, aby przed wyjazdem na urlop zabezpie-
czyć w sposób właściwy swoje mieszkanie. Me-
tod zabezpieczenia jest bardzo wiele – poprzez 
systemy alarmowe, czujniki świetlne, zamki, 
blokady, rolety antywłamaniowe itp. Najprost-
szym sposobem zabezpieczenia naszego lokum 
jest jednak dokładne zamknięcie wszystkich 
okien i drzwi, a także poproszenie zaufanej 
osoby o zwrócenie uwagi na nasze mieszkanie. 
Pamiętajmy, że np. czujne oko sąsiada na to, co 
dzieje się koło naszego mieszkania, może zastą-
pić nawet najlepsze zabezpieczenie. 
Dziękuję za rozmowę.
M.M.: – Dziękuję. W imieniu Gminnego Ze-
społu Zarządzania Kryzysowego, życzę dużo ra-
dości i uśmiechu, a także bezpiecznych wakacji.

(red)

Niszczycielska nawałnica
8 lipca nad ranem przez Kozy przeszła nawałnica burzowa z deszczem. Kilkanaście minut wystarczyło, by doszło m.in. do powalenia drzew, 
zerwania dachu, zniszczenia tablic reklamowych. W chwili zamknięcia gazety trwało liczenie strat. Poniżej zdjęcia powalonych drzew 
w parku pałacowym.                         (red)
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 Mama i Tata to wielkie słowa, które są sy-
nonimem miłości, dobra, ciepła rodzinnego 
i szczęścia. Mama i tata to pierwsze słowa 
każdego dziecka. Dla każdego dziecka ro-
dzice to najważniejsze osoby w jego życiu, 
należy, więc dbać, troszczyć się i pielęgno-
wać więź między dzieckiem, a rodzicem.
Dlatego też 18 czerwca w naszej klasie 
3a zorganizowaliśmy Dzień Rodziny. Przy-
gotowaliśmy dla naszych najbliższych wy-
stęp. Deklamowaliśmy wiersze, śpiewaliśmy 
piosenki, tańczyliśmy dla naszych Rodzi-
ców. Na chwilę staliśmy się prawdziwymi 
aktorami i zaprezentowaliśmy swoje umie-
jętności. Po salwach śmiechu i gromkich 

brawach możemy domniemywać, iż byli-
śmy w tym dobrzy. Nasza Pani powiedziała 
nawet, że najlepsi. Rodzice byli zachwyceni. 
A my dumni. Miłe są chwile spędzane w na-
szej Szkole, z naszymi najbliższymi. Był to 
również czas pożegnania z naszą Panią, po-
nieważ ukończyliśmy już klasę trzecią. Czas 
tak szybko mija, a my zaczynamy nowy etap 
w naszej edukacji. Składamy podziękowa-
nia wszystkim naszym nauczycielom, za to, 
że uczyli nas być lepszymi i mądrzejszymi.

Uczniowie klasy 3a 

i wychowawczyni Agata Fiałkowska

26 czerwca uroczyście zakończono 
rok szkolny 2014/2015 w Gimna-
zjum im. Jana Pawła II. Uczniowie 
wszystkich klas otrzymali świadectwa 
i nagrody za szczególne osiągnięcia 
w nauce. Dzień wcześniej natomiast 
odbyło się pożegnanie absolwentów. 
Był czas na podsumowanie trzyletniej 
pracy, na wyróżnienia uczniów osią-
gających najlepsze wyniki w nauce, 
podziękowania dla olimpijczyków 
oraz tych, którzy uzyskali najlepsze 
wyniki na egzaminie gimnazjalnym. 
Nie zabrakło także wzruszających 
wspomnień, ciekawych prezentacji 
poszczególnych klas trzecich i cie-
płych słów kierowanych do wycho-
wawców. 

Marcin Lasek

Były podsumowania, gratulacje i poże-
gnania – tak w dużym skrócie wyglą-
dał koniec roku szkolnego 2014/2015 
w SP 2. Świadectwo z wyróżnieniem 
(średnia ocen 4,75 i powyżej, zacho-
wanie wzorowe) otrzymało 40 uczniów 
z klas 4-6, przy czym aż 27 uczniów 
zakończyło ten rok szkolny ze średnią 
5,0 i powyżej. Ponadto trzynaścioro 
uczniów klas 1-6 mogło pochwalić się 
100-tu procentową frekwencją. Naj-
wyższą średnią osiągnęła Karolina Mi-
kulska z klasy 6 a (5, 73), średnia szkoły 
wyniosła 4,32. 

Statuetki za najlepsze wyniki w nauce 
i wzorowe zachowanie otrzymali: Klau-
dia Kierpiec  (kl. 4a – 5,18), Szymon 
Polakowski (kl. 5b – 5,73) i Karolina 
Mikulska (kl. 6a – 5,73). Polakowski 
i Mikulska otrzymali ponadto nagrody 
Wójta gminy Kozy za najlepsze osią-
gnięcia.

Nie zabrakło również podsumowa-
nia osiągnięć sportowych i wyróżnień. 
Najlepszymi sportowcami roku w SP 2 
wybrano Julię Wykręt (kl. 6a) i Kacpra 
Polakowskiego (kl. 6b). 

(SP 2)

W Liceum w Kozach podsumowano rok 
szkolny 2014/2015. Co po 22. roku pracy 
Liceum w Kozach najbardziej ucieszyło 
uczniów i nauczycieli? To przede wszyst-
kim osiągnięcia naukowe, ale także aktyw-
ność na wielu innych obszarach. 
Kandydatką do Stypendium Prezesa Rady 
Ministrów (otrzyma je po wakacjach) 
jest Justyna Pałosz (średnia ocen 5,00). 
Nagrody Wójta gminy Kozy otrzymali 
Adam Smółka i Karolina Paryła. Środki 
finansowe – oprócz tradycyjnych nagród 
– przyznała Rada Rodziców. Uczniowie 
musieli zaprezentować się przed komisją 
kwalifikacyjną i przekonać ją do swoich 
sukcesów. Tym razem wyróżniono 5 osób: 
Adama Smółkę, Karolinę Paryłę, Dagmarę 
Kusak, Rafał Zemłę i Konrada Płonkę.

Swoje „nagrody” w postaci świadectw 
dojrzałości otrzymali 30 czerwca matu-
rzyści. Wstępna analiza wyników „po-
kazała”, że średnie wyniki koziańskich 
licealistów ponownie przewyższają te wo-
jewódzkie i krajowe. 
Wyróżnienie spotkało także całą placówkę 
– w ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei”. 
Licealiści promowali działania osób wspie-
rających ludzi, którzy oddają swoje siły 
i entuzjazm, by podnosić jakość pomocy 
chorym i umierającym, m.in. p. Grażynę 
Chorąży (koordynatorkę akcji „budowni-
czy” hospicjum w Bielsku-Białej). Ucznio-
wie kwestowali przy koziańskim kościele, 
a charytatywne działania przypadły do 
gustu mieszkańcom Kóz.  – Dziękujemy 
mieszkańcom za hojność, księdzu probosz-

czowi Kazimierzowi Greli za przychylność 
– mówi Alina Nowak, dyrektor Liceum 
w Kozach.
Na przełomie czerwca i lipca grupa „ak-
tywnych turystycznie” z p. Miłoszem Ze-
lkiem i p. Agatą Zielińską wyprawiła się 
na obóz wędrowny w Bieszczady. Przygo-
towywany jest również program wymiany 
młodzieży polsko-niemieckiej. 20 uczniów 
i dwóch nauczycieli z Bergheim k. Ko-
lonii pojawi się w Kozach 2 września. – 
Uczniowie z Niemiec nie mogą doczekać 
się wizyty i zajęć specjalistycznych w Pa-
łacu Czeczów. Gdy odwiedzili naszą miej-
scowość dwa lata temu, remont dobiegał 
końca – mówi Alina Nowak. W planach, 
są także wspólne warsztaty językowe. 

(RED)

Dzień Rodziny  

Podsumowania, wyróżnienia, przygotowania…

Gimnazjaliści ze świadectwami

Koniec roku 
szkolnego 

w SP 2
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15 czerwca br. Gimnazjum w Kozach wspólnie 
z zaprzyjaźnioną szkołą z Niemiec rozpoczęło 
realizację projektu „Zachować pamięć”. Na 
przestrzeni czterech kolejnych dni grupa zło-
żona z 12. gimnazjalistów z Kóz i 13. uczniów 
z Niemiec, razem z opiekunami starała się lepiej 
poznać wspólną historię, zastanawiała się także 
nad działaniami, które warto podjąć, by podob-
ne zdarzenia nigdy nie powtórzyły się.
Pierwszym punktem programu była wizyta 
w Krakowie, gdzie młodzież zobaczyła Fabry-
kę Emalia Oskara Schindlera prezentującą losy 
polskich i żydowskich mieszkańców tego miasta 
podczas II wojny światowej. Codzienne życie 
i emocje mieszkańców na tle rozgrywającej się 
tragedii przybliżyły uczniom multimedialne 
prezentacje i aranżacje eksponatów. Polsko-nie-
miecka grupa odwiedziła również aptekę Tade-
usza Pankiewicza, która była schronieniem dla 
wielu Żydów krakowskiego getta, był także spa-
cer po Kazimierzu i krakowskiej Starówce.
W drugim dniu uczestnicy projektu pojawili 
się w obozie koncentracyjnym Auschwitz-
-Birkenau. Podczas 6-godzinnego, studyjnego 
zwiedzania młodzież naocznie przekonała się 
o okrucieństwie nazistów, konfrontując swoje 
wyobrażenia z rzeczywistością. Uczniowie zo-
baczyli bloki, krematorium, pozostałości bara-
ków, które składały się na kompleks  zorganizo-
wanej fabryki masowej zagłady. Przekonali się, 

że ludzkie życie nie miało w tym miejscu żadnej 
wartości, a ludzi traktowano niczym przedmio-
ty. Opowieści przewodników, przytaczane hi-
storie ludzi uwięzionych w obozie unaoczniły 
ogromną determinację i siłę człowieka.
W środę młodzież spotkała się na warszta-
tach w Międzynarodowym Domu Spotkań 
Młodzieży w Oświęcimiu, które pomogły 
zrozumieć emocje związane z odwiedzinami 
Auschwitz-Birkenau. Zastanawiano się także, 
jak postępować obecnie, by historia nie powtó-
rzyła się. Polsko-niemiecka grupa pod opieką 
wolontariuszy z Austrii 
i Niemiec wybrała się 
również na wędrów-
kę po mieście śladami 
oświęcimskich Żydów, 
wspólnie rozmawiając 
i integrując się.
Ostatni dzień to pod-
sumowanie w koziań-
skiej szkole intensywnie 
spędzonych trzech dni. 
Uczniowie z Niemiec 
pokazali przygotowane 
prezentacje dot. m.in. 
sprawców, ofiar czy 
biernych uczestników 
dawnych wydarzeń, zaś 
koziańscy uczniowie 

podzielili się swoimi odczuciami związanymi 
z projektem. Zwieńczeniem wspólnych spotkań 
była projekcja filmu „Lekcje wolności”, który 
przygotowany został pod opieką p. Doroty Ma-
łysz. Jego treść, być może będzie tematem kolej-
nego wspólnego projektu obu szkół.
Projekt „Zachować pamięć” został zrealizowa-
ny z pomocą finansową Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży, Fundacji Bethe-Sti-
ftung, oraz firm: Klingspor, Anga, Fibrakom, 
Hand, ABC Biuro.

Dagmara Tlałka, Renata Kowalczuk/RED

Ostatni 
dzwonek

26 czerwca w SP1 w Kozach odbyło się 
uroczyste zakończenie roku szkolnego 
2014/2015. Wszyscy uczniowie, nauczy-
ciele i rodzice spotkali się w CS-W w Ko-
zach, aby wspólnie świętować ten wyjąt-
kowy dzień. Na wstępie cała społeczność 
szkolna odśpiewała „Mazurka Dąbrow-
skiego” i wysłuchała wystąpień dyrektora 
szkoły pana Tomasza Pająka oraz zapro-
szonych gości. Następnie wręczono na-
grody dla najlepszych uczniów za wysokie 
wyniki w nauce, konkursach oraz osiągnię-
cia sportowe. O oprawę muzyczną zadbał 
chór szkolny pod opieką pani Sylwii Czau-
derny-Papiernik. Miniony rok szkolny 
uczniowie wspólnie podsumowali także 
z wychowawcami w klasach, tuż po zakoń-
czeniu uroczystości.

Sandra Gołuch

13 czerwca w SP 1 odbył się  Piknik Szkolny, 
który na stałe wpisał się w kalendarz cyklicz-
nych imprez szkolnych. Tradycyjnie na uczest-
ników czekało wiele atrakcji.
Na placu przed szkołą pojawiła się scena, na któ-
rej występował szkolny chór, odbył się przegląd 
młodych talentów i występy grup tanecznych. 
Uczestnicy pikniku brali udział w warsztatach 
balonowych, malowaniu na szkle, podziwiali 

wystawę przyrodniczą, a także malowali twarze. 
Porad dot. zdrowego odżywania udzielali zain-
teresowanym wyspecjalizowani dietetycy.
Jak co roku dużą popularnością cieszyła się 
„Karuzela z nagrodami”. Nie zabrakło także 
konkursów: plastycznego, muzycznego, mate-
matycznego oraz ortograficznego. Dużą atrakcją 
był również pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Kóz, która „nie żałowała” wody dla spragnio-

nych ochłody. Odbył się też pokaz pierwszej 
pomocy, a uczniowie wspólnie z rodzicami 
mogli przećwiczyć pierwszą pomoc pod 
okiem ratowników medycznych. Ponadto 
rodzice wraz z dziećmi mogli spróbować 
swoich sił w zawodach sportowych w ra-
mach akcji „WF z klasą”.
Podczas pikniku na uczestników czekała 
kiełbasa z grilla, ciasta wykonane przez ro-
dziców, jak również potrawa przygotowana 
przez szkolne kucharki. Kolejna impreza, 
z pewnością odbędzie się za rok.  (SP1)

Zachować 
pamięć

Piknik szkolny w „Jedynce”
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Dzień otwarty
W czerwcu w Przedszkolu Publicznym 
odbył się tzw. „Dzień otwarty”. W placów-
ce pojawili się rodzice z dziećmi, które od 
września br. rozpoczną przygodę z przed-
szkolem. Była to świetna okazja, by uzmy-
słowić najmłodszym, jak miło jest być 
przedszkolakiem. 
Goście, którzy pojawili się tego dnia 
w przedszkolu, obejrzeli przedstawienie 
przygotowane przez grupę „Wiewiórek” 
i „Pszczółek”, zwiedzili również budynek 
przedszkola. Były także rozmowy z dziećmi, 
nauczycielkami i zabawa w ogrodzie.  

(PP)

Po raz kolejny świetnymi wynikami w Lidze Czwartków Lekkoatle-
tycznych w Bielsku-Białej mogą pochwalić się uczniowie SP 1. Pre-
zentujemy medalistów w poszczególnych konkurencjach:
1 miejsca: Kordian Nowak  (skok w dal, bieg na dystansie 60 m), 

Dorota Trojanowska (rzut piłeczką), Sandra Sapeta (bieg na 
300 m), Wiktoria Koterbicka (bieg na 60 m), Łukasz Wojtylak 
(skok wzwyż), Dominik Czaderna (bieg na 300 m),

2 miejsca: Dominik Mleczko (bieg na 1000 m), Kacper Ma-
tuszczak (skok wzwyż),

3 miejsca: Wiktoria Koterbicka (skok w dal), Łukasz Wojtylak 
(bieg na 300 m), Anna Motyka (bieg na 600 m), Anastazja 
Marek (skok w dal), Jakub Gąsiorek (bieg na 1000 m).

Anna Zając, Piotr Pietrzyk

Podręczniki dla 
gimnazjalistów

Uczniowie klas pierwszych, rozpoczynają-
cy naukę w Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w roku szkolnym 2015/2016 otrzymają 
nieodpłatnie wszystkie podręczniki oraz 
materiały ćwiczeniowe. Zakupu dokona 
szkoła ze środków otrzymanych na ten cel 
z budżetu państwa. Uczniowie klas II i III 
muszą natomiast samodzielnie zaopatrzyć 
się w podręczniki i materiały ćwiczeniowe. 
Ich wykaz jest dostępny na stronie interne-
towej szkoły: www.gimnazjum.kozy.pl

Marcin Lasek

Pływackie 
złoto

Sukcesem zakończył się udział uczniów 
SP 1 w Otwartych Mistrzostwach Bielska-
Białej w Pływaniu. Na otwartej, 50-metro-
wej pływalni w Cygańskim Lesie kozia-
nie zdobyli złoto w sztafecie (4 x 50m), 
a z wygranej cieszyła się również Kornelia 
Koczur. Srebrny medal wywalczyła Nikola 
Koczur, a brązowe medale pojawiły się na 
szyjach Julii Sobuń, Anny Kapeli i Wiktora 
Chrapkowicza.

Anna Zając, Piotr Pietrzyk

5 czerwca odbył się II Przedszkolny Rodzin-
ny Rajd na Hrobaczą Łąkę. Po raz drugi or-
ganizatorów nie zawiodła pogoda, a na szczyt 
wyruszyła imponująca grupa, bo aż 230 osób. 
Na szlaku pojawiły się całe rodziny, babcie, 
dziadkowie. Najmłod-
szy uczestnik miał zale-
dwie 3 miesiące! 
Po dotarciu na miejsce 
na dzieci czekały dy-
plomy, nagrody i słod-
kości. Nie zabrakło 
grilla, a także ogniska 
i pieczonych kiełbas. – 
Jest nam niezmiernie 
miło, że otrzymaliśmy 
tyle słów uznania, co 
utwierdza w przekona-
niu, że tego typu przed-
sięwzięcia są bardzo 
potrzebne. Chcieliśmy 
podziękować również 
naszym sponsorom. 
Firmie Kapecki za prze-
kazanie wędlin dla dzie-

ci, a także piekarni Hałat, która ufundowała 
pieczywo dla uczestników. Słowa uznania dla 
firmy ubezpieczeniowej AGA, dzięki której 
zakupione zostały upominki dla najmłod-
szych – mówią przedstawiciele Przedszkola 

Publicznego. Bardzo prawdopodobnym jest 
więc, że w przyszłym roku zarówno młodsi, 
jak również rodzice i dziadkowie znów spo-
tkają się na szlaku. 

(PP)

Każdego roku w Przedszkolu Publicznym na Pikniku Rodzinnym po-
jawiają się dzieci wraz z rodzicami. Podczas kolejnej odsłony przygo-
towano sporo atrakcji. Każdy z uczestników miał okazję poznać pracę 
ratowników medycznych wraz z doświadczeniem możliwości przepro-
wadzenia pierwszej pomocy, były także zajęcia plastyczne. Na gości 
czekały posiłki – bigos, kiełbaski, a dla wielbicieli słodkości przygoto-
wano ciasta upieczone przez mamy wychowanków przedszkola. Naj-
milszym akcentem pikniku były jednak wspólne zabawy dzieci z ich 
rodzicami i opiekunami. 
Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola składają serdeczne podzię-
kowania wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania do pikniku 
oraz za wsparcie tej inicjatywy.

(PP)

Piknik Rodzinny

Przedszkolny rajd
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Zmarła 19 czerwca 2015 r. Maria Martyniak 
– więźniarka KL Mauthausen-Gusen z syn-
dromu poobozowego nie wyleczyła się ni-
gdy. Pomimo naznaczonych rozpaczą i bó-
lem wojennych przeżyć – była jednak osobą 
przyjazną ludziom, z dystansem patrzącą na 
świat i każdemu służącą swą życiową mą-
drością. Maria Martyniak była absolwentką 
prywatnego Seminarium Nauczycielskie-
go Żeńskiego im. Św. Hildegardy w Białej. 
Należała do tej grupy przyjaźniącej się, 
przedwojennej młodzieży gimnazjalnej 
w Kozach, która stanowiła intelektualną eli-
tę wsi. Wśród nich byli m.in. Bolesław Bie-
roński, Stanisław Byrski, Henryk i Stanisław 
Czeczowie, Stanisław Genc, Krzysztof Gra-
bowski, rodzeństwo Gruszków, Tadeusz 
Kiełbasa, Michał i Roman Kućkowie, Stani-
sław Oczko, Michał Rychlik, Emilia Sajdak, 
Tomasz Sztefko, Józef Talik.
W czasie okupacji, znająca dobrze język 
niemiecki, Maria Martyniak pomagała ko-
zianom, pracując w biurze wydawania kar-
tek żywnościowych. Potem przeniesiono ją 
na pocztę, gdzie narażając się, przechwyty-
wała i dostarczała rodzinom, poszukiwane 
przez Niemców, listy od ukrywających się 
przed Gestapo. Likwidowała także wysyła-
ne pocztą donosy. Współpracując z koziań-
skimi murarzami, przymusowo zatrudnio-
nymi w KL Auschwitz, wysyłała do rodzin 
przywiezione z obozu grypsy od więźniów. 
Bratowa matki Marii Martyniak – Mar-
ta Stwora pochodziła z Szarleja (obecnie 
dzielnica Piekar Śl.). Dzięki jej pośred-
nictwu, w domu państwa Martyniaków 
przy ul. Mostowej ukrywali się poszukiwa-
ni przez Gestapo członkowie, działającej 
w rejonie Tarnowskich Gór, Lublińca, Byto-
mia i Piekar Śl. – Polskiej Organizacji Party-
zanckiej. Byli wśród nich m. in. Jerzy Wieczo-
rek z Katowic – rozstrzelany w KL Auschwitz 
29.11.1943 r., Franciszek Wicik z Piekar Śl. – 
więzień KL Auschwitz nr 160668, Edward 
Halek z Bytomia Bobrka – więzień KL 
Auschwitz nr 39676, a także pochodzący 
z Wiednia lotnik niemiecki o imieniu Fer-
dynand – dezerter z Luftwaffe. Będąc po-
szukiwanymi z walki konspiracyjnej jednak 
nie zrezygnowali. Maria Martyniak była ich 
łączniczką. Jeździła m.in. pociągiem z Kóz 
do Żywca, przewożąc broń ukrytą np. w bu-
kiecie kwiatów. W 1944 r. Marię Martyniak 
aresztowano. Po miesięcznym śledztwie 
na Gestapo w Bielsku, została przeniesio-
na do więzienia śledczego w Mysłowicach. 
Stamtąd deportowano ją do obozu koncen-

tracyjnego KL Mauthausen-Gusen w Au-
strii. W Mysłowicach i w Mauthausen była 
w grupie więźniarek, na których przeprowa-

dzano zbrodnicze eksperymenty medyczne. 
Obóz w Mauthausen wyzwolili Amerykanie 
5 maja 1945 r. Po kilku miesiącach tułacz-
ki, Maria Martyniak skrajnie wycieńczona 
wróciła do Kóz.
Po wojnie podjęła pracę w administracji 

ZPW im. J. Niedzielskiego w Bielsku. To 
tam pracowała z dwoma znanymi na Pod-
beskidziu malarzami: Ignacym Bieńkiem 

i Janem Grabowskim. Wyrazem 
trwającej kilkadziesiąt lat przy-
jaźni z obu artystami były ich 
obrazy, zdobiące jej mieszkanie. 
Przyjaźniła się także z Józefem 
Drożdżem – znanym w Biel-
sku nauczycielem, instruktorem 
harcerskim, działaczem sporto-
wym, w czasie wojny więźniem 
obozów koncentracyjnych. To, 
że do Mauthausen jechali w tym 
samym transporcie, ustalili do-
piero kilka lat po wojnie, będąc 
członkami stowarzyszeń kom-
batanckich i bielskiego oddziału 
Związku Inwalidów Wojennych. 
Pomimo zawansowanego wieku 
Maria Martyniak żywo intereso-
wała się sprawami gminy. Inteli-
gentna i oczytana, była bacznym 
i życzliwym obserwatorem poczy-
nań władz gminnych kolejnych 
kadencji. Czytając wszystko, co 
się w Kozach wydaje – była od-
biorcą obiektywnym i nierzadko 
krytycznym. Jako stały czytelnik, 
z niecierpliwością czekała na ko-
lejne numery „Zeszytów Społecz-
no-Historycznych Gminy Kozy”.
Maria Martyniak była osobą głę-
boko wierzącą. Twierdziła, że 
różaniec, który przemyciła do 
Mauthausen, uratował jej życie 
i pomógł przetrwać obozowy 
koszmar. W modlitwie zawsze 
pamiętała o poległych więźniach 
obozów i również o tych, którzy 
przeżyli. Była fundatorką tablicy 
na kaplicy cmentarnej, upamięt-
niającej udział ks. Karola Wojtyły 
w uroczystościach Wszystkich 
Świętych w 1951 r. Ufundowała 
także figurę św. Antoniego Pa-
dewskiego i Obraz Miłosierdzia 
Bożego w ołtarzu głównym ko-
ścioła w Kozach-Gajach. Szcze-
gólnym kultem otaczała św. Mak-
symiliana Marię Kolbego. Do 

swojego kościoła parafialnego w Kozach 
ufundowała jego obraz, a do kościoła w Ko-
zach-Gajach statuę. Dlatego właśnie tego 
świętego, bo jak żartowała… oboje byli z tej 
samej branży.

Grzegorz Hałat

Wspomnienie o Marii Martyniak (1918-2015)

Maria Martyniak  — 1955 r.
Portret wykonany przez Ignacego Bieńka

90. urodziny



25-LECIE SAMORZĄDNOŚCI
W 2015 roku przypada jubileusz 25-lecia samorządu terytorialnego. Dla naszych czytelników przygo-
towaliśmy swoisty „wehikuł czasu”. W dużym skrócie przybliżamy to, jak na przestrzeni minionych lat 
zmieniało się wydawnictwo, które systematycznie trafia do domostw w Gminie Kozy, będąc doskona-
łym przekaźnikiem tego, co istotne dla każdego z mieszkańców 
lokalnej społeczności.
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Pierwsze wybory do rad gmin odbyły się 
27 maja 1990 roku i przywróciły Pola-
kom możliwość decydowania o swoich 
„małych ojczyznach”, jakimi są gminy. 
Polacy opowiedzieli się w nich za zmia-
nami i wolnością. W miejsce istniejących 
w PRL rad narodowych wprowadzono 
rady gmin o znacznie większych upraw-
nieniach. Samorząd stał się szkołą kadr 
społeczeństwa obywatelskiego. Aktyw-
ność i jego zaangażowanie w sprawy 
lokalne okazały się niezwykle istotne. 
Widać to dookoła nas, wystarczy tylko 
spojrzeć obiektywnie i z refleksją.

Zachodzące zmiany łatwo 
również zaobserwować w 
Gminie Kozy, która na prze-
strzeni ćwierćwiecza zmieniła 
się zarówno pod względem wi-
zualnym, jak i gospodarczym. 
Przez te wszystkie lata tworzy-
liśmy wspólnie jako samorząd 
nowy wizerunek Kóz, czyniąc 
je „przyjaznym miejscem” dla 
samych mieszkańców, ale tak-
że osób przybywających do 
naszej gminy. 

Dzisiaj możemy być dumni 
ze wspólnych dokonań. Nie 
oznacza to, że przemiany zo-
stały zakończone. Przed nami 
bowiem jeszcze wiele wyzwań. Miejmy 
nadzieję, że dzięki zaangażowaniu całej 
wspólnoty Gmina Kozy będzie się rozwi-
jała, a mieszkańcom będzie się w niej żyło 
coraz lepiej.

Z tej okazji chcieliśmy również Pań-
stwu przypomnieć, jak zmieniał się nasz 
biuletyn informacyjny, obecnie „Ko-
ziańskie Wiadomości”, a na początku 

„Wiadomości Gminne”.  Pierwsze wy-
danie „Wiadomości Gminnych” ukaza-
ło się 7 lipca 1990 r. Na przestrzeni lat 
częstotliwość jego wydań była różna. 
Obecnie nasz biuletyn ukazuje się raz w 
miesiącu, dokładnie w trzeci piątek każ-
dego miesiąca i z pewnością znacznie 
różni się od wydań z początku naszej 
samorządności.

W tym roku przypada niezwykle ważna rocznica w historii naszego kraju, 
25-lecie odrodzenia samorządu terytorialnego.

Krzysztof Fiałkowski (Wójt Gminy Kozy):
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Młode siatkarki z Gimnazjum w Kozach w świet-
nym stylu zakończyły rok szkolny. Podczas 
rozgrywanych w Austrii zawodów UNITED 
WORLD GAMES zajęły miejsce w ścisłej czo-
łówce i do Kóz wróciły z brązowymi medalami.
W dniach 18-21 czerwca 2015 roku drużyna 
siatkarek z Gimnazjum w Kozach wzięła udział 

w UNITED WORLD GAMES w Klagenfur-
cie. Jest to turniej gier sportowych (piłka nożna, 
koszykówka, piłka ręczna, siatkówka, rugby), 
w którym biorą udział drużyny z całego świata, 
w wielu młodzieżowych kategoriach wiekowych. 
Ta wielka impreza sportowa organizowana jest 
w formie olimpiady, której otwarcie odbyło się na 

stadionie przygotowanym 
na Mistrzostwa Europy 
w Austrii w 2008 r. Nie za-
brakło ceremonii otwarcia 
i przemarszu ekip sporto-
wych z flagami narodowy-
mi wokół murawy, poka-
zów sztucznych ogni oraz 
niepowtarzalnej atmosfery 
sportowego święta, łączące-
go młodzież z całego świata.
Dziewczęta z Kóz startowa-
ły w zawodach w kategorii 
do lat 15, w której łącznie 

walczyły o medale aż 24 zespoły. Turniej rozpo-
częły od spotkań grupowych – z Niemkami z SG 
Einheit Zapernick, następnie węgierskim Team 
Herkules oraz OK Kostanjevica Krki ze Słowe-
nii. Tę fazę przebrnęły bez straty seta. Następnie 
w ćwierćfinałach, przy głośnym dopingu zebra-
nej publiczności, siatkarki Gimnazjum w Kozach 
odebrały nadzieję na medal dwóm drużynom 
– z Węgier Dunakeszi Korosi oraz z Austrii Hot 
Volley Vienna. Radość w szeregach naszych za-
wodniczek była ogromna, wszak zagwarantowa-
ły sobie miejsce w strefie medalowej. W półfinale 
zbyt silne okazały się młode siatkarki austriac-
kiego Team Karnten, za to w potyczce o brązo-
we medale gimnazjalistki z Kóz uporały się ze 
Słowenkami z Krska, pieczętując udany wyjazd 
zdobyciem medalu.
Skład drużyny z Kóz: Katarzyna Malarz (kapitan), 
Dominika Bułka, Karolina Habas, Kinga Mrowiec, 
Paulina Koczaj, Nina Zembowicz, Paulina Wątroba, 
Karolina Reksa, Justyna Honkisz, Kinga Angielczyk, 
Agnieszka Wojtyczka.                                  (MZ/MN)

Spadek 
seniorów Orła 

Po rundzie jesiennej rozgrywek bielskiej kla-
sy A jasne było, że ekipie LKS Orzeł Kozy przyj-
dzie walczyć o utrzymanie. Nikt nie przypuszczał 
jednak, iż seniorski zespół nie osiągnie celu.
Aż do ostatniej, 26. kolejki a-klasowych zma-
gań w bielskim podokręgu drużynie z Kóz 
przyszło czynić starania o uniknięcie degrada-
cji. Niestety, z 15 meczów rundy wiosennej na 
swoją korzyść podopieczni trenera Dariusza 
Malchara rozstrzygnęli ledwie trzy. W Kozach 
zapunktować nie dały rady zespoły Przełomu 
Kaniów (3:1) i Iskry Rybarzowice (5:1), na 
wyjeździe piłkarze Orła cieszyli się tylko po 
triumfie 5:2 nad KS Międzyrzecze. Na finiszu 
kozianie dwukrotnie remisowali – z GLKS Wil-
kowice 3:3 i Zaporą Wapienica 2:2. I właśnie 
jednego „oczka” zabrakło im, by w tabeli sezo-
nu 2014/2015 przeskoczyć 12. w klasyfikacji, 
zarazem pewny a-klasowego bytu na następne 
rozgrywki, zespół z Rybarzowic. Kolejny sezon 
rozpoczną w gronie ekip niższego szczebla.

Tabela bielskiej klasy A w sezonie 2014/2015:
1. KS Soła Kobiernice – 64 pkt. (awans do ligi 
okręgowej)
2. LKS Przełom Kaniów – 55 pkt.
3. KS Bestwinka – 46 pkt.
- - -
12. KS Iskra Rybarzowice – 24 pkt.
13. LKS Orzeł Kozy – 23 pkt. (spadek do klasy B)
14. KS Międzyrzecze – 22 pkt. (spadek do klasy B)
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Siłacze z kolejnymi medalami 

Podium siatkarek w Austrii

Duet siłaczy z Kóz – Wiesław Wróbel i Grze-
gorz Drewniany – kontynuuje udane występy. 
Obaj zawodnicy wrócili z medalami z Mi-
strzostw Europy federacji WUAP w Pradze.
Stolica Czech była miejscem rywalizacji aż 
332 zawodników z 12 krajów europejskich. 
Kilkunastoosobowej grupie siłaczy w biało-
-czerwonych barwach w największym stop-
niu przeciwstawić próbowali się Czesi, Węgrzy 
oraz Serbowie. Z siły i dobrego przygotowania 
rywali duet z Kóz nic sobie nie robił.
Po dwa medale złotego koloru sięgnął w Pra-
dze Wiesław Wróbel, dla którego był to start 
szczególnie pomyślny. Utytułowany siłacz był 

bezkonkurencyjny w wyciskaniu sztangi leżąc 
oraz w trójboju siłowym, w którym pierwot-
nie miał nie wystąpić. Tymczasem to właśnie 
w tej konkurencji, w kategorii masters do 
100 kilogramów, pobił rekord świata w tzw. 
martwym ciągu, a łącznie uzyskał imponują-
cy wynik 540 kg w wykonanych próbach. Wró-
bel skorzystał również na tym, że jeden z rywali 
zmienił kategorię, zaś inny z wyprzedzających 
go w klasyfikacji przedwcześnie wycofał się 
z powodu kontuzji.
Powody do radości miał także Grzegorz Drew-
niany. Drugi z koziańskich siłaczy rywalizował 
w wyciskaniu sztangi w kategorii submasters 

do 90 kg. Zaciekle walczył o jak 
najwyższą lokatę, by ostatecznie się-
gnąć po cenne srebro i potwierdzić 
niezmiennie wysoką dyspozycję.
Dla obu zawodników czempionat 
w Pradze był doskonałym przetar-
ciem przed Mistrzostwami Świata, 
które 7 października tego roku od-
będą się w Chicago. – Warto pod-
kreślić nie tylko wysoki poziom, ale 
i znakomitą organizację mistrzostw 
w Czechach. Wszystko funkcjono-
wało tu, jak w zegarku, podawano 
też na bieżąco wyniki w internecie 
– mówi Wiesław Wróbel. – Przed 
nami teraz trochę odpoczynku, ale 
już od sierpnia wracamy do inten-
sywnych przygotowań – dopowia-
da kozianin. 

(M)

Wiesław Wróbel i Grzegorz Drewniany
(obaj z lewej strony) ponownie na podium.
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Amatorski finisz
Uczestnicy Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej 
o Puchar Dyrektora CSW Kozy zakończy-
li trwający od sierpnia sezon. Do samego 
końca ważyły się losy triumfu w rywalizacji 
sześciu zespołów.

To już piąta edycja amatorskich zmagań 
piłkarskich, w których uczestniczą przede 
wszystkim mieszkańcy gminy Kozy. W se-
zonie 2014/2015 drużyny miały do roze-
grania po 30 spotkań w systemie sześciu 
rund. Dwie z nich odbyły się w hali Centrum 
Sportowo-Widowiskowego w Kozach, po-
zostałe na tutejszym boisku ze sztuczną na-
wierzchnią.
Ligowe potyczki, przeprowadzane w piątko-

we popołudnia, do samego finiszu trzymały 
w napięciu. Dopiero podczas czerwcowych 
gier wyłoniono najlepszy zespół. Korzystając 
z potknięcia piłkarzy Mirexu została nim eki-
pa Są Lepsi, która głównych konkurentów 
wyprzedziła o trzy „oczka”. Sporo pochwał 
za walkę i ambicję zebrali zawodnicy druży-
ny FC Kamieniołom, którzy choć żadnego 
punktu w rozgrywkach nie zapisali na swoim 
koncie, to zaangażowaniem mocniejszym 
przeciwnikom nie ustępowali. 
Ostatnim akcentem Amatorskiej Ligi Pił-
ki Nożnej w Kozach w minionym sezonie 
było wręczenie pucharów za poszczegól-
ne miejsca przez dyrektora CSW Kozy,             
Janusza Barcika.

Tabela końcowa sezonu 2014/2015:

1. Są Lepsi 69 pkt. bramki 
217:136

2. Mirex 66 pkt 227:123

3. Lechemia 46 pkt. 199:122

4. Klimors 44 pkt. 156:140

5. Czarne Konie 37 pkt. 171:229

6. FC Kamieniołom 0 pkt. 98:316

Start kolejnej edycji amatorskich zma-
gań zaplanowano na piątek 4 września 
2015 roku. Zapisów można dokonywać 
do 1 września br. pod numerem telefonu: 
509-820-731.                                                           

 (Ma)

Puchar Wójta dla kozian
Była edycja jesienna, zimowa i wiosenna, 
przyszedł wreszcie czas na letnią odsło-
nę rywalizacji piłkarskiej o Puchar Wójta 
Gminy Kozy, która odbyła się na boisku ze 
sztuczną nawierzchnią na terenie Centrum 
Sportowo-Widowiskowego.
W niedzielę 21 czerwca do rywalizacji przy-
stąpiło pięć zespołów, złożonych z zawod-
ników z roczników 2002-2003. Dwie eki-
py wystawił UKS Dwójka Kozy, pozostali 
uczestnicy zmagań to Pasjonat Dankowice, 
Orzeł Witkowice oraz Groń Bujaków. Me-

cze turniejowe, przy wsparciu licznie zgro-
madzonych widzów, rozegrano systemem 
„każdy z każdym”, wszystkie spotkania skła-
dały się z dwóch 9-minutowych części.
Niemal tradycją rywalizacji o Puchar Wój-
ta Gminy Kozy jest już to, iż na wysokości 
zadania stają gospodarze. I tym razem rów-
nych sobie nie miała drużyna koziańskiej 
„Dwójki” z rocznika 2002, w której szere-
gach grał najlepszy strzelec, autor 12 bra-
mek Kacper Polakowski. Kolejne miejsce 
na podium przypadło młodzikom z Dan-

kowic, a na najniższym stopniu „pudła” sta-
nęli o rok młodsi piłkarze z Kóz. Drużyny 
z Witkowic i Bujakowa zajęły odpowiednio 
lokaty 4-5.
Po zakończeniu turnieju wójt Krzysztof 
Fiałkowski wręczył puchary i nagrody rze-
czowe. Dla wszystkich młodych zawodni-
ków przygotowano posiłek w trakcie inten-
sywnego dnia rywalizacji. Zapowiedziano 
jednocześnie wolę kontynuacji cyklu tur-
niejów – najbliższy, już numer pięć, ma od-
być się jesienią bieżącego roku.                  (M)

Znakomity sezon, okraszony wywalcze-
niem brązowych medali Ligi Okręgowej 
Młodzików, mają za sobą piłkarze UKS 
Dwójka Kozy. W pokonanym polu pozo-
stawili między innymi bielskie drużyny.

Sezon piłkarski w wykonaniu koziańskiego 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Dwójka 
zakończył się znaczącej rangi osiągnięciem. 
Podopieczni trenera Przemysława Grenia 
zaprezentowali na przestrzeni rozgrywek 
okręgowych w kategorii młodzików równą 
formę. Aż do ostatniego meczu, którym 
była konfrontacja z rówieśnikami Orlika 
Czechowice-Dziedzice, mieli szansę, by 
znaleźć się na samym szczycie tabeli. Wy-
grana czechowiczan spowodowała, że ko-
zianie sklasyfikowani zostali na 3. miejscu, 
wyprzedzając tak renomowane „firmy” pił-
karskie w regionie, jak BKS Stal czy BBTS 
Podbeskidzie.

Znakomity sezon młodych piłkarzy UKS 
Dwójka nie umknął uwadze samorządu 
gminy Kozy. Gratulacje i wyróżnienia, 
w tym pamiątkowe medale z brązowego 
kruszcu, zawodnicy otrzymali z rąk Wójta 
gminy Krzysztofa Fiałkowskiego. Na szcze-
gólne słowa uznania zasłużył Kacper Pola-
kowski, który z dorobkiem 23 bramek został 
królem strzelców całej ligi. Za stuprocento-
wą frekwencję podczas zajęć treningowych 
w minionym sezonie uhonorowano ponad-
to Szymona Polakowskiego, Michała Glosa 
i Macieja Honkisza. Wójt podziękował rów-
nież za dotychczasową pracę w charakterze 
kierownika zespołu Alicji Marek.

Tabela końcowa Ligi Okręgowej Młodzi-
ków w sezonie 2014/2015:

1. UKS Orlik 2012 Czecho-
wice-Dziedzice 25 pkt. bramki 

41:8

2. UMKS Trójka Czechowi-
ce-Dziedzice 22 pkt 40:12

3. UKS Dwójka Kozy 21 pkt. 37:21

4. KS Siódemka Tychy 15 pkt. 26:20

5. BKS Stal Bielsko-Biała 4 pkt. 21:38

6. BBTS Podbeskidzie Biel-
sko-Biała 1 pkt. 9:77

(M)

Podium młodych piłkarzy

Skład zespołu UKS Dwójka: Mieszko Brzezicki, Jakub Gąsiorek, Mateusz Siwiec, Michał Glos, Kacper Po-
lakowski, Maciej Honkisz, Andrzej Urbańczyk, Bartłomiej Pieczora, Szymon Polakowski, Konrad Mleczko, 
Jakub Maślanka, Dominik Mleczko, Mikołaj Ogórek, Kamil Krasowski, Paweł Micor, Bartłomiej Łoński, Ma-
teusz Kine, Maksymilian Ropski, Seweryn Pyrda, Michał Komędera, Dominik Czaderna, Bartłomiej Oczko, 
Krzysztof Soj, Szymon Wójcik, Daniel Jurzak, Tomasz Sztafa, Jakub Jurzak, Natalia Sablik.
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w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, 
lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udzia-
łu w referendum, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, w referendum ogólnokrajowym, w dniu 6 
września 2015 r.

Na podstawie art. 6 ust. 5, w związku z art. 92 ust. 1, ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 318), w związku z uchwałą Nr XIX/135/12 Rady Gminy Kozy z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy 
Kozy na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 
3609 ze zm.), 
 
Wójt Gminy Kozy podaje do wiadomości publicznej, informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzi-
bach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, siedzibach obwodowych komisji do spraw refe-
rendum właściwych dla głosowania korespondencyjnego, w referendum ogólnokrajowym, w dniu 6 września 2015 r.:

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Kozy

z dnia 14 lipca 2015 r.

Nr obwodu

głosowania Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej 

komisji wyborczej

1 2 3

1

Ulice: Agrestowa, Bielska numery parzyste od 2 do końca, Bławatków, Boczna, Bratków, Cedrowa, Chmielowa, 
Cicha, Cmentarna, Dolna, Jana III Sobieskiego numery parzyste od 30 do końca oraz nieparzyste od 31 do 
końca, Jaśminowa, Krańcowa, Krzemionki, Krzemowa, Kwiatowa, Letnia, Malowana, Margaretki, Mieczyków, 
Miodowa, Młyńska, Mostowa, Nadbrzeżna numery nieparzyste od 3 do końca, Nagietkowa, Pod Grapą, Po-
godna, Poprzeczna, Porzeczkowa, Poziomkowa, Radosna, Sadowa, Sasanek, Sikorek, Spółdzielcza, Stawo-
wa, Świętego Walentego, Topolowa, Wiklinowa, Witosa, Woskowa, Wrzosowa, Wyzwolenia

Szkoła Podstawowa Nr 1 
Plac Ks. Karola Kochaja 1

Kozy
/nowy segment budynku/

2

Ulice: Borówkowa, Brzozowa numery 50, 51, 52, Cisowa, Czysta, Chabrowa, Czapli, Czereśniowa, Dębowa, 
Folwarczna, Jabłoniowa, Jana III Sobieskiego numery parzyste od 2 do 28 oraz nieparzyste od 1 do 29, Jawo-
rowa, Jemioły, Jutrzenki, Kęcka numery parzyste od 2 do 40 oraz nieparzyste od 1 do 45, Klonowa, Kolejowa, 
Koncertowa, Konwalii, Krótka, Laskowa, Malinowa, Modrzewiowa numery parzyste od 2 do 48 oraz niepa-
rzyste od 1 do 61, Nadbrzeżna numery parzyste od 4 do końca, Ogrodowa, Orchidei, Orlików, Orzechowa, 
Przecznia numery parzyste oraz nieparzyste od 9 do końca, Rolnicza, Turystyczna, Różana, Rzemieślnicza, 
Świerkowa, Świt, Tylna, Zielona

Szkoła Podstawowa Nr 1
Plac Ks. Karola Kochaja 1

Kozy
/stary segment budynku/

3

Ulice: Akacjowa, Bociania, Brzozowa bez numerów 50, 51,52, Chlubna, Czajki, Czarująca, Dobra, Dworcowa, 
Gajowa, Gołębia, Graniczna, Jaskółcza numery parzyste od 44 do końca oraz numery nieparzyste od 51 do 
końca, Kalinowa, Kęcka numery parzyste od 42 do końca oraz numery nieparzyste od 47 do końca, Kościelna, 
Krakowska numery parzyste od 90 do końca oraz numery nieparzyste, Lipowa, Listonoszy, Ładna, Łagodna, 
Łukowa, Majowa, Modrzewiowa numery parzyste od 50 do końca oraz nieparzyste od 63 do końca, Morelowa, 
Nadbrzeżna numer 2, Parkowa, Platanowa, Polna, Przecznia numery nieparzyste od 1 do 7, Przemysłowa, 
Przepiórek, Rzeczna, Sowy, Sójki, Szkolna, Śnieżna, Urocza, Wałowa, Wieżowa, Wiosenna, Zacisze, Zagro-
dowa, Zdrowia, Żytnia

Szkoła Podstawowa Nr 2, 
ul. Przecznia 1 Kozy

lokal dostosowany do potrzeb wy-
borców niepełnosprawnych upraw-
nionych do udziału w referendum

siedziba obwodowej komisji do 
spraw referendum właściwa dla 

głosowania korespondencyjnego

4

Ulice: Astrów, Azaliowa, Bażantów, Beskidzka numery parzyste od 90 do końca oraz numery nieparzyste od 55 
do końca, Błękitna, Bukietowa, Choinkowa, Chrobacza, Działy, Górska, Grzybia, Herbaciana, Irysów, Jarzębi-
nowa, Jaskółcza numery parzyste od 2 do 42 oraz numery nieparzyste od 1 do 49, Jesionowa, Krakowska nu-
mery parzyste od 2 do 88, Krokusów, Lazurowa, Leśna, Liliowa, Magnolii, Mała, Panienki, Paproci, Piaskowa, 
Podgórska, Pszczela, Równa, Serdeczna, Słowików, Spokojna, Stokrotek, Storczyków, Strumyków, Tęczowa, 
Tulipanów, Wąska, Wiejska, Wilgi, Willowa, Wiśniowa, Wspólna, Zdrojowa, Zjazdowa, Źródlana

Pałac w Kozach - czytelnia
ul. Krakowska 5 Kozy

lokal dostosowany do potrzeb wy-
borców niepełnosprawnych upraw-
nionych do udziału w referendum

siedziba obwodowej komisji do 
spraw referendum właściwa dla 

głosowania korespondencyjnego

5

Ulice: Agawy, Bagrówka, Beskidzka numery parzyste od 2 do 88 oraz numery nieparzyste od 1 do 53, Biała, 
Bielska numery nieparzyste od 1 do końca, Brzeziny, Cyprysów, Do Lasu, Górna, Jasna, Jodłowa, Karpacka, 
Kręta, Krzewów, Legiońska, Ludowa, Macierzanki, Makowa, Marzeń, Miła, Olchowa, Owocowa, Piękna, Pi-
wonii, Południowa, Prosta, Ptasia, Rolna, Seniorów, Skośna, Słoneczna, Słoneczników, Smreków, Sosnowa, 
Spacerowa, Srebrna, Stroma, Wapienna, Wczasowa, Wierzbowa, Winorośli, Wypoczynkowa, Zakole, Zamko-
wa, Zawiła, Złocieni, Złocista, Złota

Strażnica OSP 
ul. Bielska 15 

Kozy



obwieszczenie

Koziańskie Wiadomości15

Referendum ogólnokrajowe
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Postanowieniem z dnia 17 czerwca 2015 r. zarządził ogólnokrajowe referendum na 
dzień 6 września 2015 r. 
Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej referendum ogólnokrajowe przeprowadza się w sprawach o szczegól-
nym znaczeniu dla państwa, a jego wynik jest wiążący, jeśli wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do 
głosowania. 

W referendum w dniu 6 września br. odpowiemy na 3 pytania:
1. „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej?”.
2.  „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”.
3. „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatko-
wego na korzyść podatnika?”.

Przypomnijmy, że ostatnie referendum ogólnokrajowe miało miejsce 8 czerwca 2003 r., a w głosowaniu przeprowadzo-
nym w dniach  7 i 8 czerwca 2003 r. odpowiadaliśmy na pytanie: „Czy wyraża Pani / Pan zgodę na przystąpienie Rzeczypo-
spolitej Polskiej do Unii Europejskiej?”. 
Referendum przeprowadzane jest przez obwodowe komisje ds. referendum w lokalach wyborczych ustalonych dla wy-
borów powszechnych. W Koziańskich Wiadomościach przedstawiamy obwieszczenie Wójta Gminy Kozy w sprawie in-
formacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do 
spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, w referendum ogólnokrajowym w dniu 
6 września 2015 r.

UWAGA ZMIANA siedziby obwodowej komisji ds. referendum (wyborczej) nr 4, która począwszy od referendum 
w dniu 6 września br. będzie się mieściła w Pałacu Czeczów w Kozach – czytelnia, ul. Krakowska 5.

Informacje:

- głosowanie korespondencyjne.
Osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować korespondencyjnie.
Zamiar głosowania korespondencyjnego osoba uprawniona do udziału w referendum zgłasza wójtowi  do dnia 
22 sierpnia 2015 r. W zgłoszeniu osoba uprawniona do udziału w referendum może zażądać dołączenia do pakietu referen-
dalnego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać 
nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL uprawnionego do udziału w referendum, 
oświadczenie o wpisaniu, uprawnionego do udziału w referendum, do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie refe-
rendum ogólnokrajowego, którego dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet referen-
dalny, albo deklarację osobistego odbioru pakietu referendalnego.

- głosowanie przez pełnomocnika.
Osoba niepełnosprawna, uprawniona do udziału w referendum, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawno-
ści w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może udzielić 
pełnomocnictwa do głosowania – w jego imieniu.
Osoba uprawniona do udziału w referendum, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomoc-
nictwa do głosowania – w jego imieniu.

Do dnia 28 sierpnia 2015 r. składane są wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Wzory wniosków o sporządzenie aktów pełnomocnictw do głosowania i zgód na przyjęcie pełnomocnictw do głosowania 
w referendum ogólnokrajowym, wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r., udostępniane są w Urzędzie Gminy Kozy. 

- lokale obwodowych komisji do spraw referendum.
Lokale obwodowych komisji do spraw referendum otwarte będą, dla przeprowadzenia głosowania, bez przerwy, 
w dniu 6 września 2015 r. od godziny 600 do 2200.

Zastępca Wójta Gminy Kozy 
Anna Gacek-Bilczewska
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Choć firma Kapecki istnieje na rynku 
od 1991 roku to właściwym wydaje się 
być stwierdzenie, że jej początki sięgają 
1976 roku. Wówczas Stanisław Kapec-
ki senior zakupił w Kozach działkę, na 
której dziś znajduje się kompleks bu-
dynków, tworzących znaną w naszej 
miejscowości i okolicach rzeźnię. 
– Kiedyś były trzy świnki tygodniowo, dziś 
ubój to 150 świń w ciągu tygodnia – obra-
zuje przemiany na przestrzeni lat Stanisław 
Kapecki junior, jeden z współwłaścicieli. 
Warto bowiem podkreślić, że od począt-
ku istnienia przedsiębiorstwa jest to biz-
nes rodzinny. – Prowadzimy go wspólnie 
z mamą i bratem – mówi Anna Jurzak, 
siostra pana Stanisława. – Wielkie wspar-
cie mamy także ze strony mojego męża, 
który zajmuje się prowadzeniem firmy 
pod względem technicznym. Od niedaw-
na, również żona brata pracuje wspólnie 
z nami – dodaje Anna Jurzak. 
Pierwsi właściciele zaczynali od działalno-
ści rolnej, następnie przyszła kolej na małą 
przetwórnię. – W latach przemian gospo-
darczych tata podjął decyzję o założeniu 
własnego zakładu – wspomina Stanisław 
Kapecki junior. – Początkowo prowadził 
jeszcze hodowlę świń, ale stale go rozwijał, 

powiększając o ubój i produkcję wędlin, za-
czął skupować trzodę. Pojawił się również 
nasz pierwszy sklep, przy ulicy Dworcowej 
– kontynuuje. 
Dziś firma, choć dalej rodzinna, to już 
w pełni profesjonalnie funkcjonujące przed-
siębiorstwo.  W kompleksie budynków 
znajduje się ubojnia, rozbiór, produkcja, 
wędzarnie tradycyjne, magazyn wyrobów 
gotowych, pakownia, dział logistyki i dział 
księgowości. „Sercem obiektu” wciąż jest 

jednak rodzinny dom Państwa Kapeckich. 
– Rodzice przez cały czas mieszkali w tym 
domu, z bliska doglądając biznesu. Tata zmarł 
w 2009 roku, ale mama nadal tutaj mieszka  i 
pomaga nam w codziennych działaniach – 
przekonuje Stanisław Kapecki junior. 
W zakładzie zatrudnionych jest ponad 
70 osób, które odpowiadają za poszczegól-
ne etapy produkcji i sprzedaży. – Pracuje 
u nas 28 rzeźników, jest również majster 
będący szefem produkcji. Księgowi, sekre-
tarki, kierowcy, przedstawiciel handlowy 
i ekspedientki w sklepach – wylicza nasz roz-
mówca. Aktualnie spółka prowadzi 8 wła-
snych sklepów: w Kozach, Pisarzowicach, 
Kętach, Jasienicy, Mikołowie, Łodygowi-
cach i dwa w Bielsku-Białej. Współpracuje 
również z siecią PSS Społem, dostarczając 
do sklepów wyroby wędliniarskie czy pasz-
tety. – W tuczniki zaopatrujemy się u lokal-
nych producentów, m.in. w Kozach, Malcu, 
gminach Wilamowice, Miedźna, Polanka 
Wielka – informują właściciele. 
Podobnie, jak wiele 
firm w naszym regio-
nie, przedsiębiorstwo 
z Kóz skorzystało 
z dofinansowania 
unijnego. Z pozyska-

nych środków dopo-
sażono dział logistyki 
w samochód dostaw-
czy i samochód do 
transportu żywca. 
Do bogatego parku 
maszynowego, do-

łączył także kuter masarski. – Staramy się 
stale rozwijać, spełniając równocześnie 
rygorystyczne wymagania weterynaryjne, 
sanitarne HACCP, PPOŻ i BHP. Nie za-
pominamy jednak o tym, by dbać o tradycję 
– podkreśla współwłaściciel, wskazując na 
tradycyjną wędzarnię, w której wykorzysty-
wane jest drewno bukowe. 
I właśnie do tradycji właściciele przykła-
dają dużą uwagę. – Wciąż wiele wyrobów 
przygotowujemy według receptur sprzed 

wielu lat, mamy swoją starą książkę z prze-
pisami. Co oczywiście nie oznacza, że nie 
próbujemy nowych rozwiązań. Jesienią 
wprowadzimy nową kiełbasę, która zapo-
wiada się smakowicie – uśmiecha się Sta-
nisław Kapecki junior. Obecnie w ofercie 
zakładu znajdują się m.in.: szynki, kiełbasy, 
pasztety, wyroby podrobowe, gotowe pro-
dukty na grilla, krokiety, dania w słoikach. 
– Bardzo dużą rolę przykładamy także do 
oznakowania naszych produktów, dzięki 
czemu konsument zawsze może sprawdzić 
skład danego wyrobu – podkreśla Anna 
Jurzak. Warto dodać, że w ofercie znajdują 
się również popularne w ostatnim czasie 
produkty bezglutenowe.
A o tym, że produkty „pod szyldem” Ka-
pecki Sp. J. mają swoją markę, przekonują 
się już nie tylko konsumenci. W ostatnim 
czasie  koziańska rzeźnia dwukrotnie zo-
stała wyróżniona na arenie ogólnopolskiej. 
– Byliśmy nominowani w konkursie Orzeł 
Agrobiznesu w Warszawie, sukcesem za-

kończył się również udział w konkursie wę-
dliniarskim w Poznaniu, który wygraliśmy 
w kategorii drużynowej, zaś w poszczegól-
nych kategoriach nasze produkty zdobywa-
ły wysokie lokaty. Na 7 kategorii, w trzech 
najlepszymi wybrane zostały nasze wyroby 
– opowiada wspólnie rodzeństwo. 
Jakie plany na przyszłość mają właści-
ciele uznanego przedsiębiorstwa z Kóz? 
– Obecnie prowadzimy kolejne remonty 
w naszej siedzibie i sklepach,  stale uno-
wocześniamy park maszynowy. Jesienią 
wybieramy się na Międzynarodowe Targi 
Poznańskie, a patrząc w przyszłość, chcie-
libyśmy nadal rozwijać naszą sieć hurtową 
– „jednym głosem” mówi Koziańskim Wia-
domościom „szefostwo”. 

Mateusz Stwora

Najważniejsza tradycja 
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Rzeźnik podczas wyrabiania kiełbasy

Właściciele – Stanisław Kapecki i Anna Jurzak
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Biblioteczny 
detektyw 

Na koniec roku szkolnego miano bibliotecz-
nego detektywa otrzymali już uczniowie z klas: 
Ia, II b SP nr 1, III a i III b SP nr 2. Wszyscy chętnie 
uczestniczyli w zabawie, która pomogła im opa-
nować sztukę poruszania się w bibliotecznym labi-
ryncie i odnajdywania szukanych książek oraz po-
trzebnych informacji.  W ramach podsumowania 
cyklu zajęć rozwiązywali różnorodne zadania i ła-
migłówki, z którymi świetnie sobie radzili.     (gbp)

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji 
Gminy Kozy oraz Dom Kultury w Kozach za-
chęcają do udziału w konkursie fotograficznym 
„Kozy, Kozianie – zapis subiektywny” 2015. 
Konkurs organizowany jest w tematyce związa-
nej z miejscowością Kozy – m.in. zabytki archi-
tektury, zabytki kultury sakralnej, pejzaże, spor-
towcy, osoby i ich pasje itd. Prace do konkursu 
należy przesłać do dnia 15 października 2015 r. do 
godz. 23:59 drogą elektroniczną na adres e-mail: 
konkurs@kozy.pl. Szczegółowy regulamin do-
stępny na stronie www.domkultury.kozy.pl 
w zakładce „Konkursy, przeglądy, festiwale”.

(DK)
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fotograficzny

Jestem bohaterem

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 przeka-
zała Izbie Historycznej sztandar Zbiorczej 
Szkoły Gminnej  im. Stanisława Staszica 
w Kozach, późniejszej Dwójki. Sztandar 
nadany Szkole 3 września 1973 r. ufundo-
wany został ze środków komitetu rodzi-
cielskiego. Wykonały go siostry zakon-
ne ze zgromadzenia w Poznaniu dzięki 
staraniom pierwszego dyrektora szkoły 
Józefa Wolińskiego. Jeden płat sztanda-
ru przedstawia popiersie Stanisława Sta-
szica nad otwartą księgą i zapalonym ka-
gankiem – symbolem oświaty oraz napis: 
SZKOŁA PODSTAWOWA GMINNA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KO-
ZACH. Na drugim płacie wyhaftowany 
jest orzeł piastowski w tarczy – pierwotnie 
bez korony (korona doszyta w 1989 roku) 
oraz napis: OJCZYZNA – NAUKA – 
PRACA POMNIK 1000 LECIA. Na 
sztandarze widnieje plakietka Pracowni 
Haftów Artystycznych Henryka i Zofii 
Kledzik w Poznaniu. Na drzewcu sztan-
daru znajdują się liczne tzw. gwoździe 
pamiątkowe klas absolwentów kończą-
cych szkołę w latach 1973-2000.                                               

       (gbp)

Historyczny sztandar

Niekoniecznie musimy być silni i sławni, by 
stać się bohaterami. Wystarczą szeroko otwarte 
oczy, dobre serce, a także chęć niesienia pomo-
cy. Do takiego wniosku doszły dzieci z klasy 
I a SP nr 1, które 23 czerwca spotkały się w czy-
telni na warsztatach integracyjnych z cyklu PO-
ZNAJEMY SIEBIE. Zachętą do rozmowy stało 

się opowiadanie „Ja, Superman”. Uczniowie 
wykonali pomocne dłonie, które będą im przy-
pominały, że w życiu codziennym spotykamy 
się z wieloma sytuacjami, w których przy odro-
binie dobrej woli można stać się bohaterem.
Z kolei dzieci z klasy I a SP nr 2, które od-
wiedziły bibliotekę 25 czerwca, po burzliwej 

rozmowie doszły do 
wniosku, że boha-
terów nie  brakuje, 
nawet w najbliższym 
otoczeniu. Z całą 
pewnością są nimi 
strażacy, policjanci, 
lekarze, a może nim 
zostać też każdy, kto 
pomoże innym w po-
trzebie. 

(gbp)

Heliotrop
20 czerwca w Pałacu Czeczów odbyła 
się premiera spektaklu przygotowanego 
przez Teatr Poezji Heliotrop. Grupa mło-
dych aktorów prowadzonych przez Halinę 
Kubisz-Mułę pokazała zapierające dech 
w piersiach widowisko. Autor jego kon-
cepcji – Tomasz Zontek – wprowadził na 
scenę lalki, a scenariusz spektaklu oparł na 
tekstach Pära Lagerkvista. 
Niesamowite wrażenie zrobiła również na 
odbiorcach muzyka, która była kompono-
wana w czasie prób do spektaklu przez jed-
ną z aktorek Heliotropu – Katarzynę Mertę. 

(SPO)
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Piwny konkurs
Konkurs piwa domowego – piwna rewo-
lucja w Kozach. Jeżeli jesteś piwowarem 
amatorem – ta informacja jest dla Cie-
bie, każdy domowy piwowar może wziąć 
udział! Piwa w stylu Witbier, American 
Wheat, Saison. Zgłoszenia przyjmowane 
są według regulaminu dostępnego na stro-
nie www.domkultury.kozy.pl. Konkurs, 
zaplanowano w trakcie Dożynek Gmin-
nych 2015. W ramach wydarzenia, pojawią 
się stoiska z piwami regionalnymi, wykłady 
o charakterystyce i historii piwa, pokaz wa-
rzenia i wiele innych. 

(DK)
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DO DZIEŁA! To propozycja twórczej za-
bawy dla dzieci w ramach bibliotecznych 
zajęć kółka plastycznego. W ostatnich mie-
siącach dzieciaki poznały różnorodne tech-
niki plastyczne, takie jak: malarstwo,  papie-
roplastyka z elementami kolażu, ceramika. 

Na spotkaniach powstały zwierzątka, 
a nawet wizerunki zjawisk pogodowych. 
Dla swoich mam dzieci zrobiły ceramiczne 
serduszka, które wręczyły im z okazji Dnia 
Matki. Dobry humor i artystyczna wena to-
warzyszyła wszystkim zajęciom, a efekty ar-

tystycznych zabaw cieszyły nie tylko dzieci, 
ale także ich rodziny.
Młodych adeptów sztuki, w wieku od 5 do 
10 lat, zapraszamy od września do pałaco-
wej pracowni plastycznej, w każdy wtorek  
w godz. od 14.00 do 15.30.                        (gbp)

EkoPaka
Koziańska biblioteka jest 
jedną z 50., które wezmą udział w programie 
edukacyjnym „EkoPaka – zamykamy obieg 
surowców” organizowanym przez INTER-
SEROH Organizację Odzysku Opakowań.
To pierwszy tak duży program edukacji 
ekologicznej realizowany przez biblioteki 
z myślą o dzieciach w wieku wczesnoszkol-
nym. Zgłosiło się do niego 370 bibliotek 
z całej Polski, wybrano 50.
Do naszej biblioteki będą kolejno docierały 
pakiety edukacyjno-zabawowe poświęcone 
poszczególnym surowcom. Pierwsza paka 
pomoże przybliżyć młodym ekologom 
drewno – Skąd się bierze? Co z niego pro-
dukujemy? Co powstaje w wyniku recyklin-
gu odpadów drewnianych?

Pod hasłem „EkoPaka” Zamykamy Obieg 
pokazany zostanie dzieciom zamknięty 
obieg surowców w taki sposób, aby zrozu-
miały, że to, co zostaje z produktów – opa-
kowania, zużyte elementy – to nie śmieci, 
ale materiał, z którego można stworzyć coś 
nowego. EkoPaka pozwoli wprowadzić 
najmłodszych odbiorców w zagadnienia 
ważne z punktu widzenia wychowania od-
powiedzialnego i wrażliwego ekologicznie 
konsumenta.
Będzie pożytecznie, kolorowo i zabawnie. 
Edukacja ekologiczna dla najmłodszych już 
wkrótce w bibliotece!

(gbp)

Nuda się tutaj nie uda!
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„Świat”  Vivaldiego
W ramach XI Festiwalu Muzyki Antonia 
Vivaldiego mieszkańcy Kóz mogli wy-
słuchać koncertu. 16 czerwca w „świat” 
muzyki Vivaldiego zgromadzonych prze-
niósł Piotr Sadowski wraz z muzykami 
Orkiestry im. Telemanna. Zaprezento-
wali „Cztery Pory Roku” w niecodziennej 
wersji – z elementami swingu, calypso czy 
reggae.  

(DK)

Podróż do Krainy Bezpieczeństwa

W czerwcu przedszkolaki z Przedszkola Pu-
blicznego przygotowywały się w bibliotece 
do bezpiecznego spędzenia wakacji. Dzieci 
z utęsknieniem czekają na letni wypoczy-
nek, ale nie zawsze pamiętają, że w tym 
okresie mogą czyhać na nie różne pułapki. 
Toteż ciągłe przypominanie o nich może 
je uchronić przed potencjalnym niebezpie-
czeństwem. Podczas zajęć bibliotecznych 
dzieci obiecały, że zawsze będą informo-
wać rodziców z kim i dokąd idą się bawić. 

Udowodniły, że wiedzą, 
iż bezpieczny przedszko-
lak to taki, który nie roz-
mawia z nieznajomymi, 
nie otwiera drzwi obcym, 
nie przyjmuje prezentów 
od osób, których nie zna, 
umie zachować się na ulicy, 
w górach, nad wodą, unika 
miejsc, które mogą zagra-
żać zdrowiu i życiu. Dzieci 
potrafią jednym tchem wy-
mienić numery alarmowe, 

w bibliotece ćwiczyły powiadamianie poli-
cji, pogotowia ratunkowego, straży pożar-
nej w nagłych przypadkach. Pochwaliły też 
zachowanie Klementynki z opowiadania, 
która zadzwoniła na pogotowie po tym, jak 
jej babcia źle się poczuła. 
Podczas zabaw plastycznych ładnie koloro-
wały wozy strażackie, policyjne, karetki po-
gotowia dopasowując do nich odpowiednie 
numery alarmowe. 

(gbp)

To już kolejna odsłona konkursu z cy-
klu „Gdzie to jest?”. Tym razem, prosimy 
o odpowiedź na następujące pytanie: Na 
jakim budynku w Kozach znajduje się ten 
element? Odpowiedzi prosimy przesyłać 
na adres: izbahistoryczna@gbpkozy.pl do 
końca lipca, podając imię i nazwisko, e-mail 
kontaktowy oraz wiek. Spośród prawidło-
wych odpowiedzi rozlosujemy zwycięzcę.

(gbp)
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Konkurs  „Gdzie to jest?”

Müsikfest Internatione Komptendorf 
W piątek, 19 czerwca, Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Kóz wyruszyła do miejscowości Komp-
tendorf w Niemczech na „Müsikfest Internatio-

ne Komptendorf”. Nim jednak kozianie dotarli 
do celu, wpierw odwiedzili Berlin, gdzie zoba-
czyli m.in. Wieżę telewizyjną, Bramę Branden-

burską, Alexanderplatz, 
Pomnik Holokaustu, 
Reichstag (parlament).
W Komptendorf były 
już wspólne koncerty z 
orkiestrami z Niemiec, 
Czech, Włoch, Irlandii. 
W sobotę, 20 czerwca, 
wszystkie zespoły od-
wiedziły miejscowość 
Burg, w której koncer-

towały. Atrakcją był też spływ rzeką Spreewald. 
Część oficjalna festiwalu przypadła w nie-
dzielę i rozpoczęła się ulicznym przemarszem 
orkiestr. Była to forma zaproszenia mieszkań-
ców do wspólnego świętowania. Następnie 
kozianie jako pierwsi, wspólnie z orkiestrą z 
Czech, na stadionie miejskim zagrali „Happy 
Marching Band”, pod buławą tamburmajorki 
MOD – Jolanty Naglik. Wszystkie orkiestry 
wystąpiły przed publicznością prezentując 
swój repertuar. Podczas występu MOD nie 
zabrakło Lajkonika, który dodał kunsztu i ani-
muszu przedstawicielom z Kóz.

               Jolanta Naglik/RED
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W niedzielę, 14 czerwca w Pałacu Czeczów 
w Kozach odbył się „Bajkowy Koncert” grupy 
wokalnej Domu Kultury w Kozach. Koncert 
był podsumowaniem kilkumiesięcznej pra-
cy i zabawy z piosenką młodych wokalistów. 
Motywem przewodnim koncertu były – jakże 
lubiane chyba przez nas wszystkich – bajki.  
Wystąpili: Anna Polańska, Julia Suchoń-Kom-
raus, Maja Suchoń-Komraus, Jagoda Czopek, 
Sara Kuc, Marta Kućka, Joanna Budzińska, Zo-
fia Skrudlik, Julia Smoter, Natalia Gajowniczek 
i Dawid Harat.                          (DK)

Bajkowy Koncert
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Scholkowy Piknik Rodzinny
W pierwszy dzień wakacji plac zabaw przy 
ulicy Wrzosowej rozbrzmiewał echem ra-
dosnego śmiechu uczestników Scholkowe-
go Pikniku Rodzinnego. Tak świętowała 
swoje dwudzieste urodziny Schola Dzieci 
Bożych z Kóz, grupa parafialna zrzeszająca 
dzieci ze szkoły podstawowej, prowadzona 
przez katechetkę Renatę Rapacz. 
Obchody swojego jubileuszu Schola roz-
poczęła wspólną Eucharystią w kościele 

parafialnym pw. św. ap. Szymona i Judy Ta-
deusza w Kozach. Następnie wszyscy prze-
nieśli się na plac zabaw, gdzie wspólne gry 
i zabawy nie miały końca. Na dzieci i ich ro-
dziny czekały liczne konkurencje sportowe, 
zabawy integracyjne i tańce. Do najbardziej 
efektownych konkurencji zaliczyć chyba 
należy bieg w worku – każdy miał okazję 
zaprezentować swoją własną oryginalną 
technikę. Rywalizacja była zacięta, niekiedy 

potrzebna była do-
grywka. Zwycięskim 
rodzinom wręczono 
na podium pamiątko-
we medale. 
Na stołach zagościły 
pyszności przygoto-
wane wspólnymi siła-
mi przez animatorki 
i rodziców: wspaniałe 
ciasta, ciasteczka, sa-
łatki i przekąski. Jed-

nym z głównych punktów programu był 
tradycyjny tort – ale w jakże nietradycyjnej 
postaci – kilkupiętrowy, w tęczowych bar-
wach, opleciony słodkimi nutkami i ser-
duszkami. Uroczyste krojenie tortu zapo-
czątkował jeden z zaproszonych gości, były 
koziański wikariusz ksiądz Rafael Gwizdoń.
Piknik był nie tylko okazją do świętowania 
jubileuszu, ale stworzył możliwość zinte-
growania i zachęcania do współpracy ro-
dziców uczestników Scholi. Bardzo chętnie 
włączyli się oni w organizację pikniku  i wy-
kazali się dużym zaangażowaniem.
Całe przedsięwzięcie  nie mogłoby się od-
być bez nieocenionej pomocy ze strony 
gminy Kozy, piekarni Hałat oraz państwa 
Kapeckich. Dzięki wszystkim życzliwym 
ludziom, włączającym się w pomoc i orga-
nizację piknik przerósł najśmielsze oczeki-
wania, a wszelkie obawy przed deszczem 
nie zmąciły pogody ducha! 

Magdalena Rozmus
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Utalentowana młodzież 
24 i 25 czerwca odbyła się Promocja Mło-
dych Talentów, do której zgłoszone zostały 
23 prezentacje. Taniec, gra na instrumen-
tach, śpiew, recytacja, plakat, fotografia, po-
ezja – w tych dziedzinach sztuki zaprezen-
towały się koziańskie młode talenty.
Z tegorocznej edycji jury nagrodziło pre-
zentacje: Doroty Frączyk (gra na trąbce), 
Klary Skoczylas i Sary Handzlik (chore-
ografia, taniec), zespołu BiKids (taniec), 
Krzysztofa Lorka (recytacja), Kamila Sto-
lorza (gra na gitarze), Jacka Kućki  (plakat 

– technika własna), 
Patrycji Kordasz 
(śpiew), Gabrieli 
Pezdy (śpiew), Na-
talii Gajowniczek 
(poezja), Martyny 
Zawalskiej (foto-
grafia). Jury wy-
różniło także Klarę 
Midor  (gra na fle-
cie poprzecznym).                              

(DK)
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Konkurs na „inicjatywy lokalne” został 
rozstrzygnięty. Co warte podkreślenia, do 
konkursu zgłoszono aż 10 projektów dzia-
łań kulturalnych. Jury w składzie: Maja Dę-
bowska (zarządzająca projektem Młodzi 
Kreatywni: redakcja BB), Leon Kipping 
(prezes OSP w Kozach, działacz społecz-
ny), Agnieszka Kobiałka (koordynator 
projektu), Marek Małecki (dyrektor Domu 
Kultury w Kozach) i Tomasz Witkowski 
(uczeń koziańskiego liceum, przewodni-
czący samorządu uczniowskiego), wybrało 
cztery spośród 10-ciu złożonych inicjatyw 
kulturalnych. 

W roli obserwatorów wystąpili: Bogusław 
Dziadzia (pracownik naukowo-dydaktycz-
ny Uniwersytetu Śląskiego w Zakładzie 
Edukacji Kulturalnej) i Tomasz Ignalski 
(animator Narodowego Centrum Kultury, 
dyrektor Miejskiego Domu Kultury Batory 
w Chorzowie ). Jury oceniało projekty we-
dług następujących kryteriów: innowacyj-
ność pomysłu i sposób realizacji projektu, 
stopień zaangażowania mieszkańców Kóz 
w jego realizację, realna możliwość wyko-
nania planowanych działań, adekwatny bu-
dżet, możliwość kontynuacji projektu. 
Ostatecznie, choć podjęcie decyzji nie było 

łatwe, zwycięskie okazały się następujące 
projekty:
– Drzewiej Wojciecha Szlagury,
– Dobrze rockująca sobota Łukasza Żurka,
– Pierwszy stopień do teatru Pawła Sablika,
– Walimy w kocioł Tomasza Kineckiego.
Zwycięskie projekty będą realizowane na 
przestrzeni od sierpnia do listopada br. Pozo-
stałe projekty znalazły się liście rezerwowej. 

A. Kobiałka/red


